
رویی نگری بر افزایش شادکامی و سختاثر بخشی آموزش مثبت

 مادران دارای فرزند نابینا
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 چکیده
مادران  روییسختبر افزایش شادکامی و  نگریمثبتهدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی برنامه گروهی آموزش 

امعه آماری جپس آزمون با گروه کنترل بود. –پیش آزمون  با طرحآزمایشی دارای فرزند نابینا بود. روش پژوهش از نوع 

 نمونه .شان در مدارس نابینایان مشغول به تحصیل بودندکه فرزندان بود مادران دارای فرزند نابینا شهر تهران همهشامل 

انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و  نفر از مادران یادشده بود که به روش نمونه گیری هدفمند 03شامل 

جلسه تحت آموزش  53نفر درگروه کنترل( قرار گرفتند. گروه آزمایش در  51در گروه آزمایش و  نفر 51کنترل )

مرحله، پیش آزمون و پس آزمون از طریق  2در گروه آزمایش و کنترل  هاییآزمودنقرارگرفتند.  نگریمثبتگروهی 

 با روش آماری تحلیل کواریانس شدهگردآوری یهادادهمورد ارزیابی قرار گرفتند.  روییسختپرسشنامه شادکامی و 

ادکامی و بر افزایش ش نگریمثبتپژوهش نشان داد که آموزش گروهی  هاییافتهمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 

نشان داد بین مثبت نگری با سخت  نتایج داده است. (P≤0/05)را افزایش  مادران دارای فرزند نابینا روییسخت

 رویی و شادکامی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و افراد سخت رو از میزان شادکامی باالتری برخوردارند.

 .، نابینامادران، روییسخت، شادکامی، نگریمثبتآموزش : واژگان کلیدی
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 مقدمه

 همهبه تعریف  که است شناسیروانایازدانششاخه 5با نیازهای ویژهکودکان  شناسیروان

، 0کم توان ذهنیتا  2از گستره کودکان تیزهوش با نیازهای ویژهمربوط به کودکان  مسائل

گفتار و هاییناتوانو کم شنوا، کودکان دارای  1و کم بینا، کودکان ناشنوا 4کودکان نابینا

موزش آپیشگیری و شناخت و غیره وو  ذهنی ،7حرکتی هاییناتواندارای  کودکان ،6زبان

کرد که  یهارا 5304ا این تعریف را در سال . انجمن پزشكی آمریكدازدرپاین کودکان می

معتقد است که مشكالت  8باراگاه .امروزه نیز مورد قبول بنیاد آمریكایی برای نابینایان است

شوند بینایی به سه دسته نابینا، کم بینا و کودکانی با اختالل در میدان دید تقسیم می

یك نظام اجتماعی است که اختالل در هر  خانواده .(5088نقل از ماهر،  به ؛3،5338کافمن)

کند و این نظام مختل شده، موجب تشدید یك از اعضا و اجزای آن کل نظام را مختل می

 دیدگیآسیبگردد. با این نگرش ش مشكالت جدید مییمربوطه به اجزا و پیدا هایاختالل

اعضای  همهر اعضای خانواده و کارکردهای مختلف آن و بیكی از فرزندان، بر تمامی

خوردگی و رویاهای بر باد  سر .(5035به پژوه، گذارد )میمنفی خانواده به ویژه مادران تأثیر 

که موجب بر هم خوردن آرامش و تعادل  کندیمهایی وارد بر والدین فشار یجملگ رفته،

همچنین باعث ایجاد تنیدگی و فشار روانی برای والدین و سایر اعضای  ،شودیمخانواده 

نا موجب  و گذاردیمتأثیر منفی  هاآنو بهزیستی  یسازگار بر سالمت روانی، ،خانواده بوده

صورت نشانگان تنیدگی ه واین فشارخودرا ب شودیمامیدی و انزوای فردی و خانوادگی 

 اری،های نگهدفراوانی در زمینه والدین با مشكالت ینا .دهدیمگوناگونی در والدین نشان 

 کلی عوامل تنش آور و مشكالت خانواده، طوره ب .و عاطفی رو به رو هستند یمال ،یآموزش

                                                           
1. Exceptional children 

2. Gifted 

3. Mental retard 

4. Blind Children 

5. Deaf Children 

6. Language disability 

7. Motor disability 

8. Baragah 

9. kafman 
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اقبت و پرستاری خستگی ناشی از مر، مشكل پذیرفتن فرزند نابینامی توان به فرزند نابینا  یدارا

 یزشآمو مسائل درمانی،و  مشكالت مالی والدین، والدینمسائل مربوط به اوقات فراغت ، او

 (.5087نیا،اوتاری) اشاره کردو توانبخشی کودک 

تند، هس ایهای ویژهو مراقبتزندگی نیازمند آموزش  پایانتولد تا  آغازافراد نابینا از 

. است تروظایف این والدین نسبت به والدینی که فرزندشان سالم است بیشتر و سختبنابراین 

نگران وضعیت حال وآینده فرزندشان هستند واین موضوع باعث ناراحتی و استرس  هاآن

 ،درمقایسه با پدران بیشتر تحت فشار هستند (. مادران5083شده است )خانزاده،  هاآن

 هما 3 تمد در که دریما ینهمچن .وظیفه رشد و تربیت فرزندان را بر عهده دارندبیشتر زیرا

ستکه ایعیطب ،دهدیم منجاا دیمتعد یهاییزربرنامه سالمکودک یك  رنتظاا در رداری،با

 یپرخاشگر و خشم سحساا و دشو وریناباو  ک شو رچاد کودک آسیب دیده نبامتولدشد

 در ییاناشنو و نابینایی از قبیلحسی هایبا آسیب نکادکو که ینا لیلد به همچنین. کند

 ممكن که،حتمالیات اخطرو تبامشكال یكدنزاز درانماوشوندیمتربیتاری ونگهدلمنز

 انمیز که رودیم رنتظاا ینابنابر ،هستند آشنا ،کند تهدید را شانآسیب دیدهندزفر ستا

 از قبیل مشكالتی و مسائل ینا مجموعۀ و باشد بیشتر درانما قبیل ینا درمرضی ستر

 نتیجه در و پریشیروانیشافزاموجب  یمرضسترو ابضطرا ،گیدفسرا ی،پرخاشگر

شود یم با نیازهای ویژه نکادکودارای درانماو شادکامی نی رواسالمت نمدآپایین

 (.5083شجاعی،)

 آوریبنابراین با توجه به مشكالت مذکور باید به این مادران کمك شود تا میزان تاب

ین ب دهد کهمینشان  هاپژوهش یجنتا در مقابل مشكالت افزایش یابد. شانروییسختو

و مادران دارای  با نیازهای ویژهآوری مادران دارای فرزند سالمت روان، شادکامی و تاب

از سالمت روان،  با نیازهای ویژهعادی تفاوت وجود دارد و مادران دارای فرزند فرزند 

 همهرابی زاد هایپژوهشبه نتایج  توانیمکمتری برخوردارندکه  آوریتابشادکامی و 
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( اشاره 2333) 2( و ترستر2353) 5(، هالدی5076پور )(، ملك5077احمدی ) (،5083) هنرمند

 اشاره کرد.

که در برابر فشار روانی  شودیمفرادی به کار برده در مورد ا 0روییسختاصطالح 

نگرش  روییسخت(. همچنین، 5083)وردی،و کمتر مستعد بیماری هستند  بودهتر مقاوم

که شیوه رویارویی افرا د با مسا ئل زندگی را تحت تأتیر  آوردیموجود هرا ب ویژه ایدرونی 

صورت واقع بینانه مورد توجه قرار هتا فرد عوامل تنش زا را ب شودیمو باعث  دهدیمقرار 

 ، سازگاریروییسختکه بین  دهندمینشان  هاپژوهش(. نتایج 5333دهد )کوباسا، 

بینی بهترین پیش روییسخت و سالمت روان رابطه مثبت و معناداری وجوددارد و

کننده سالمت روان بوده است و افرادی که از سالمت روان باالیی برخوردارند، 

 ؛5083،یكائیلیم)پیدا کنند و شاد باشند  شانیزندگقادرند معنی و هدف در 

 .(2337، 6و کالرک 2330، 1کراولی ؛2333، 4بولتون ؛8150، جعفری

 دهای درمانی مختلفی بهره برروش از توانیمو شادکامی  روییسختبرای بهبود

موج تازگی  به (.5086خدایاری فرد،نگریاست )مثبتآموزش هااز آن یكیکه

ن گراکه توسط مارتیمثبت شناسیروانپدید آمده به نام  شناسیرواندر  جدیدی

گرایی به معنای نفی ( پیشنهاد شده است. تاکید مثبت2332سلیگمنوهمكاران )

مثبت و تأثیر  هایشناسی روانی نیست، بلكه نكته اینجاست که افكار و هیجانآسیب

، مورد غفلت قرار گرفته است آدمیدر سالمت روانی و جسمی هاآنمانند بی

نسبت به زندگی ترکیبی از افراد  دید .(5086نقل از براتی سده،  به ؛2331)کویلیام،

اه منفی به دیدگبرای تغییر  گام اساسی نینخست و باورشان است. احساسات، عقاید

 .تاسوباورها  افكار دیدی مثبت شناسایی و تمایز قائل شدن بین احساسات،

شایی با گگیری از راهبردهای مسئلهتر و شادترند و با بهرهسالمنگر مثبتافراد

                                                           
1. Haldy 

2. Troster 

3. Hardiness 

4. Bolton 

5. Crowleyh 

6. Clarke 
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 کنترل ،هاجانیهآیند. این رویكرد بر شناسایی های روانی بهتر کنار میدگیتنی

 هایبینی مبارزه با افكار منفی و تغییر دادن تصویرخوش جادیا احساسات و عواطف،

 (.2338، 5آرگیل) کندیمذهنی تأکید 

 ساااالماات روانی،باااعاث افزایش   نگریمثبااتکااه آموزش  دهاد مینشاااان  هاااپژوهش

 ؛2353،همكارانو  2لیشود )یمنفس و کاهش افساردگی   عزت ،یخودکارآمد واری،یدام

( و موحد 2337و همكاران ) 4وندرولدن هاپژوهشنتایج  ینهمچن .(2353 ،0آلبرتو و جوینر

و سالمت روان نیز رابطه مستقیم و معناداری  نگریمثبت( نشان دادکه بین امیدواری، 5082)

به عنوان متغیر یا  روییساااختدهند کهمینشاااان  هاا پژوهشنتاایج   بر این افزون وجود دارد.

ویژگی شاااخصااایتی میاانجی در نظر گرفتاه شاااده اسااات کاه می توانداثرات ساااایر متغیرهای       

هد کاهش د را فرد تنیدگیهاای محیطی را تعادیل کند و قادر اسااات که   شااانااختی و متغیر روان

 ؛5083،یكائیلیم ؛5087، اصااغر نژاد)وباعث افزایش سااازگاری، سااالمت روان و شااادکامی شااود 

نتایج همین راساااتا،  در .(2336 ؛8بولتر ؛2338، 7بوهل ؛2338 ،6زاکین ؛2337 ،1وینمن و همكاران

( بر روی دانش آموزان و کارکنان نشان داد که 5086( و پاالهنگ )5083خسارویانی )  هاپژوهش

رو از میزان شاااادکامی د ساااختی رابطه مساااتقیم وجود دارد و افراو شاااادکام روییساااختبین 

 .هستندباالتری برخوردار 

 آموزش یرتااأثدر زمینااه  پژوهشااایبااا در نظر گرفتن این مسااائلااه کااه تاااکنون هی   

و شاادکامی مادران دارای فرزند نابینا انجام یا گزارش نشده است،   روییساخت برنگریمثبت

به بررسااای  نگریمثبتبر همین اسااااس هدف این پژوهش آن اسااات تا با اجرای آموزش  

و شااادکامی مادران )دارای فرزند نابینا( پرداخته و میزان  روییسااختاثرات آن بر افزایش 

 اثر بخشی آن مورد بررسی قرارگیرد.

                                                           
1. Argile 

2. Lee 

3. Alberto&joyner 

4. Vandervelden 

5. Weinman 

6. Zakin 

7. Bohle 

8. Boulter 



 6161 زمستان، 69، شمارة هارمفصلنامة افراد استثنایی، سال چ                                          611

 پژوهش روش

پس آزمون با گروه کنترل  –پژوهش حااضااار، نیمه آزمایشااای با طرح پیش آزمون   روش 

نفر( اسااات که  000تعداد کل جامعه آماری ) یمادرانهمهآماری شاااامل . جاامعاه   اسااات

 -5035ویژه نابینایان شااهر تهران در سااال تحصاایلی   با نیازهای ویژهفرزندشااان در مدارس 

سااال و سااطح تحصاایالت ساایكل تا  06تا  21مشاغول به تحصاایل، دامنه ساانی مادران   5033

معه شد در جاپایین با هاآنو شاادکامی   روییساخت لیساانس بودند. چون افرادی که میزان  

 ، نمونه هدفمند کهریاز این جامعه آما بنابراینمورد مطاالعه از قبل شاااناخته شاااده نبودند،   

افرادی که میزان  هاآنآمادگی همكاری در این پژوهش داشاااتند، انتخاب گردید و ازمیان 

ی از فهرست نخسااتاین کار  یبرا .ندپایین بود، انتخاب شاد  هاآنو شاادکامی   روییساخت 

شهید ) یتصادفشاد. از بین این مدارس یك مدرساه به روش    یهتهمدارس نابینا شاهر تهران  

رویی و ساااخاات نفر کااه در آزمون 03 سااا س ( انتخاااب شااااد.نفر 563تعااداد محبی، 

پایین تر از ساطح متوساط، سطح تحصیالت سیكل تا لیسانس ودامنه سنی    هایشاادکامینمره 

گروه  نفر 51و به طور تصااادفی در دوگروه آزمایش وکنترل )انتخاب  ند،سااال بود 06-21

 از انتخاب نمونه و گمارش تصاااادفی پس گرفتند. ( قرارنفر در گروه کنترل 51و آزماایش  

در گروه آزماایش و کنترل، گروه آزماایش باه مادت دو ماه ونیم )هفته ای یك جلساااه و     

 تهبساازش توسااط محقق )قرار گرفتند. آمو نگریمثبتتحت آموزش  ساااعت( 2هرجلسااه 

 پایانپس از و  ه شدیارا (شد یه( ته2331آموزشای توسط محقق و بر اساس نظریه سلیگمن ) 

 و شادکامی دو گروه مورد آزمون قرار گرفته شده است. روییسختدوباره دوره آموزشی 

 برای ارزیابی متغیرهای پژوهش از ابزارهای زیر استفاده شد:

 روییسختگیری شاخصی: این پرسشنامه برای اندازه  هاییدگاهدمقیاس بررسای   (الف

 مؤلفهبوده و سااه  گویه 13( ساااخته شااده اساات. این مقیاس دارای  5373کوباسااا )توسااط 

گزینه  4به یكی از  هر گویهپس از خواندن  یآزمودن .سنجدیم را 0و کنترل 2، چالش5تعهد

                                                           
1. Commitment 

2. Challeng 

3. Control 

3. Maddi 
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 ،تصحیح اس کامالاصاحیح است و   یبااتقرتا حدودی صاحیح اسات،    صاحیح نیسات   اصاالا 

( در 5333. مدی )کنندیمدریافت  0و  2، 5، 3به ترتیب نمره  هاا یناه گزو  دهاد یپااساااخم 

 شاااناختی یعنیسااارساااختی روان یهامؤلفهخود پس از تحلیل عوامل مقیاس برای  پژوهش

 12 ،12/3، 3/ 73جویی و نمره کل سارسختی به ترتیب ضرایب پایانی  تعهد، کنترل، مبارزه

( 5080مجیدیان ) گزارش کرد. 73/3( روایی آن 5333کوباسا ) به دسات آورد.  71/3و  3/

، 73/3کنترل، تعهاد و چاالش به ترتیب ضااارایب پایایی    یهاا مؤلفاه خود برای  پژوهشدر 

پژوهش حاضر در را گزارش کرده است. 71/3 روییساخت و برای کل نمره  12/3و  12/3

آزمون از طریق آلفای کرونباخ بررساای گردید که ضاارایب پایایی به   یاییوپا 3/ 71روایی 

، 73/3به ترتیب  روییسااختتعهد، کنترل، چالش و نمره کل  یهامؤلفهدساات آمده برای 

 بود. 68/3و  12/3، 75/3

توسط آرگایل به  2335نامه در سال نامه شاادکامی آکسافورد: این پرساش   پرساش  )ب

گزینه ای  یهچهارگو 23نامه دارای پرسش ینا اخته شد.منظور سانجش میزان شاادکامی سا   

آزمودنی باید بر طبق وضااعیت فعلی خودش یكی از  کهاساات ( )بر اساااس مقیاس لیكرت

 یساااتیبهز خود، حرمت از زندگی، یترضاااا عامل 1. همچنین دارای کندرا انتخاب  هاآن

ی نمره ای که آزمو د ن ینباالترخاطر و خلق مثبت اسااات. بدین ترتیب  یات رضاااا فااعلی، 

و  بودهیمحد شااااد کا  ینباالترگر اسااات که بیان 87در این مقیاس کساااب کند، تواندیم

افسااردگی اساات که مؤید ناراضاای بودن آز مودنی از زندگی و  3 یاسمقکمترین نمره این 

( ضریب 5083پژوهش اهرمیان ) در اسات.  42تا  43سات. نمره بهنجار این آزمون بین  اد فر

گزارش  3/ 83تنصاایف  و 3/ 34و روایی آزمون با اسااتفاده از روش آلفای کرونباخ  اییپای

نامه آکسافورد را به کمك ضریب آلفای کرونباخ  آرگایل و همكاران پایایی پرساش  شاد. 

حاضااار،  پژوهشدر .اندگزارشاااكرده 71/3زآزمایی آن را طی هفت هفته پایایی باو  33/3

ضارایب پایایی پرساشانامه شاادکامی با اساتفاده از روش آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه      

گر پایایی و روایی مطلوب که بیان است 33/3و  32/3گردید که برای کل مقیاس به ترتیب 

 بوده است. یادشدهنامه پرسش
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 (2442) یگمنسلبراساس نظریه  نگریمثبتخالصه جلسات مشاوره گروهی با رویکرد . 0جدول 
جلسات 
 توضیحات آموزشی

 .دهدیمه یچگونگی انجام کار توضیحاتی ارا و قوانین و مقررات موردو در  کندیمبا یكدیگر آشنا را رهبر اعضا  نخست

 دوم
و کندیمنا اندیشی آشهای مثبتشناسایی عالئم و نشانه و گراییاندیشی و آگاهی از مثبتبا مفهوم مثبترا رهبر اعضا 
پس از بیان  پایان. در دهدیمارایهافكار، احساسات و نقش آن در رفتار توضیحاتی را  مورددر 

 .رساندیمجلسه را به پایان  ،ای از این جلسه و تعیین تكیفخالصه

 سوم

نقش  وردماعضا، توضیحات بیشتری در  هایسؤالای از جلسه قبل و پاسخ به رهبر پس از بیان خالصه
اندیشی الزم است به مواردی توجه کنند از جمله بنابراین اعضا جهت مثبت؛ دهدیمافكار در رفتار 

ایان . این جلسه همانند جلسه قبل به پشودیمارایهتوضیحات جلسه  موردمبارزه با افكار منفی و در این 
 .رسدیم

 چهارم
از جمله: از نواندشیدن درباره باورها،  دهدیمارایهرا جهت بازاندیشی نسبت به افكار ییراهكارهارهبر 

هبر رها و استفاده از مورد مستندات مربوط به افكار. استفاده از زبان و سخنان سازنده، وارسی واقعیت
 .رساندیمو جلسه را به پایان  کندیمموضوع این جلسه تكلیفی تعیین  مورددر 

 پنجم
اندیشی موارد دیگری را از جمله تغییر دادن تصویرهای ذهنی، تصویر مورد راهكارهای مثبترهبر در 

جلسه به  ،س س پس از تعیین تكلیف .کندیمسازی ذهنی مثبت و اجتناب از حسادت مطالبی را عنوان 
 .رسدیمپایان 

 ششم
د و یخودگویی، با در مورداعضا  به و پس از آن کندیمای از جلسه قبل را بیان رهبر خالصه در آغاز
 .کندیم گرایی بیاندهد و همچنین نقش این موارد را در مثبتاعتماد به نفس توضیحاتی را می و نباید

 .رسدجلسه به پایان می ،پس از تعیین تكلیف

 هفتم
ایجاد باورهای مثبت از طریق از نواندیشی درباره  موردشروع کار همانند جلسه قبل بود، س س در 

ی توضیحات هانگرش، در جستجوی شواهد واقعی، نواندیشی، بررسی سود و زیان و ارزیابی باورها
 جلسه همانند جلسه قبل بود. پایان. شودیمارایه

 هشتم
ق باز از طری توانیمکه چطور  شودیمشروع جلسه همانند جلسه قبل بود، س س به اعضا آموزش داده 

به  نگریمثبتبینی و در جهت خوش هاامیپسازی خاطرات، تقویت عزت نفس، اندیشیدن درباره 
 رسدیمجلسه به پایان  ،. پس از تعیین تكلیفخودمان کمك کنیم

 نهم

ها را ، س س یكی دیگر از راهكارشودیمخالصه ای ازجلسه توسط یكی از اعضا گروه بیان  در آغاز
ریزی برای یك روز مثبت و برقراری روابط خوب با برنامه کهاندیشی )شیوه انگار جهت مثبت
جلسات  پایان. پس از آن اعضا را جهت شودیمدر مورد آن آموزش و توضیحاتی داده  (دیگران
 .کنندیمآماده 

 دهم

رایی، گنقش سالمتی و اثر آن در مثبت موردپس از آن رهبر در  است.شروع جلسه همانند جلسه قبل 
 خالصه ای از این س س .دهدمیارایهحفظ رفتارهای مثبت و نقش آن در خوش بینی توضیحاتی 

از اعضا خواسته شد تا  پایاندر  هایریادگیبندی از از جمع پس .شودیمجلسات توسط رهبر بیان 
 پس آزمون( را پر کنند.)و شادکامی  روییسختنامه پرسش
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 ها پژوهشیافته

ل آزمایش و کنترل و ساا س تحلی یهاگروهدراین بخش ابتدا میانگین و انحراف اسااتاندارد 

 است.شده  ارایههاگروهکواریانس برای تفاوت 

گروه آزمایش و گروه کنترل در مرحله پیش  روییسختشادکامی و  و انحراف استاندارد نیانگیم .2جدول 

 پس آزمون-آزمون

 متغیرها
                       

 هاگروه
 انحراف استاندارد میانگین تعداد شاخص

می
کا
شاد

 

 پیش آزمون
 45/4 8/25 51 آزمایش

 86/4 66/23 51 کنترل

 پس آزمون
 66/0 66/57 51 آزمایش

 4/0 25 51 کنترل

ت
سخ

یی
رو

 

 پیش آزمون
 05/0 25 51 آزمایش

 35/1 53 51 کنترل

 پس آزمون
 27/2 30/65 51 آزمایش

 74/4 02/23 51 کنترل

 8/25 شیماآزبا توجه به نتایج به دست آمده میانگین نمره شادکامی افراد در بین گروه 

با انحراف استاندارد  66/23و در بین گروه کنترل این میانگین  45/4با انحراف استاندارد 

 گزارش شده است. 86/4

 66/0با انحراف استاندارد  66/57 شیآزماافراد در بین گروه  روییسختمیانگین نمره 

 گزارش شده است. 4/0با انحراف استاندارد  14/28ودر بین گروه کنترل این میانگین 

 48با توجه به نتایج به دست آمده میانگین نمره شادکامی افراد و در بین گروه آزمایش 

با انحراف استاندارد  86/58ل این میانگین و در بین گروه کنتر 05/0با انحراف استاندارد 

 گزارش شده است. 35/1

با انحراف اساااتاندارد  30/65افراد و در بین گروه آزمایش  روییساااختمیاانگین نمره  

گزارش شاااده  74/4با انحراف اساااتاندارد  02/23و در بین گروه کنترل این میانگین  27/2

 .است
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 اول و دوم هاییهفرض

 هاانسیوارلوین جهت بررسی پیش فرض برابری  Fنتایج آزمون  .9جدول 

  شادکامی روییسخت

 لون Fنسبت  88/5 02/3

 درجه آزادی اول 5 5

 درجه آزادی دوم 28 28

 سطح معناداری 585/3 174/3

سطوح  روییسختشادکامی و یهانمرهدر  شودیممشاهده  0جدول همانگونه که در 

لوین در این  Fاست لذا فرض صفر  تربزرگ 31/3لوین از  Fمعناداری محاسبه شده 

ا در رابطه ب ؛ وبا هم برابرند هانمرهدو گروه در این  هاییانسواریعنی  شودیمییدهاتأنمره

 .گرددیمفوق یكی از شرطهای استفاده از کوواریانس محقق  یهانمره
 مدلنتایج آزمون باکس به عنوان پیش فرض مناسب بودن . 0جدول 

 سطح معناداری 2درجه آزادی  درجه آزادی یك F ضریب باکس 

 05/3 545523 0 343/5 81/0 گروه

است. چون  05/3است که دارای سطح معناداری  81/0در جدول فوق میزان شاخص باکس 

د چنین نتیجه گیری کرد که مدل پیشنها توانیماست بنابراین  تربزرگ 31/3میزان معناداری از 

 .استشده مناسب 

 هایآزمودنمحاسبات اثرات بین  خالصه )تحلیل کواریانس( .1جدول 
 خطا گروه منبع

متغیرهای 

 وابسته

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

میزان 

 یرتأث

توان 

 آماری

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

 80/57 26 5 71/3 335/3 60/78 68/5432 5 شادکامی

 26/55 26 5 30/3 335/3 40/435 0/4123 5 روییسخت

( آورده شده 5و  26با درجات آزادی ) هایآزمودنخالصه محاسبات اثرات بین  1جدول در 

 به شرح زیر: شودیماول و دوم پژوهش آزمون  هاییهفرضاست که به وسیله جدول فوق 
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از  اندگرفتهقرار  نگریمثبتفرضااایاه اول: میزان شاااادکامی والدینی که تحت آموزش   

 متفاوت است. اندنگرفتهوالدینی که تحت این آموزش قرار 

 (P=335/3سطح معناداری ) شادکامیدر  (فردی یها)تفاوتبا در نظر داشتن میزان خطا 

ی مثبت نگرگفت آموزش  توانیماست در نتیجه  ترکوچك 31/3به دست آمده از خطای 

 31/3بر افزایش شادکامی مادران )دارای فرزند نابینا( اثر دارد و فرض صفر تحقیق با اطمینان 

درصد کل واریانس  71گفت  توانیمدرصد است  71/3 یرتأث. میزان این شودیمدرصد رد 

آزمایش و  یهاگروهبین  یهاتفاوتمیزان شادکامی در اثر  یهانمرهفردی(  یها)تفاوت

احتمال خطای  درصد 533به عبارت دیگر ؛ است 5کنترل بوده است همچنین توان آماری 

 نوع اول وجود ندارد.

از  اندهقرارگرفتنگریمثبتوالدینی که تحت آموزش  روییسختفرضیه دوم: میزان 

 متفاوت است. اندنگرفتهوالدینی که تحت این آموزش قرار 

سطح معناداری  روییسختفردی( در  یها)تفاوتبا در نظر داشتن میزان خطا 

(335/3=P)  گفت آموزش  توانیماست در نتیجه  ترکوچك 31/3به دست آمده از خطای

 مادران )دارای فرزند نابینا( اثر دارد و فرض صفر تحقیق روییسختبر افزایش مثبت نگری 

 30گفت  توانیمدرصد است  30/3 یرتأث. میزان این شودیمدرصد رد  31/3با اطمینان 

ین ب یهاتفاوتدر اثر  روییسختمیزان  یهانمرهفردی(  یها)تفاوتدرصد کل واریانس 

 533به عبارت دیگر ؛ است 5آزمایش و کنترل بوده است همچنین توان آماری  یهاگروه

 احتمال خطای نوع اول وجود ندارد. درصد

 گیریبحث و نتیجه

ران )دارای برافزایش شادکامی ماد نگریمثبتدر ارتباط با فرضیه اول مبنی بر اینكه آموزش 

کامی در موجب افزایش شاد نگریمثبتاست. نتایج نشان داد: که آموزش  ( مؤثرفرزند نابینا

که  گفت که مادرانی توانیممادران )دارای فرزند نابینا( شده است. براساس نتایج حاصله 

تایج ن افزایش یافت. هاآنشرکت کردند شادکامی  نگریمثبتگروهی آموزش  در جلسات

با ( مادران )دارای فرزند آوریتابنشان دادکه بین سالمت روان، شادکامی و  هاپژوهش

با و مادران )دارای فرزند( عادی تفاوت وجود دارد و مادران دارای فرزند  نیازهای ویژه
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ه نتایج ب توانیمکمتری برخوردارندکه  آوریتاباز سالمت روان، شادکامی و  نیازهای ویژه

( و ترستر 2353) یهالد(، 5076پور )(، ملك 5077(، احمدی )5083مهرابی زاده ) هاپژوهش

( اثر 5083( و عبادی، فقیهی )5086در مطالعه ای خدایاری فرد )ینهمچن ( اشاره کرد.2333)

ه به این نتیج هاآنبخشی این روش را بر روی زندانیان و زنان بدون همسر بررسی نموده و 

د. ش هاآنباعث افزایش امیدواری و سالمت عمومی  نگریمثبتدست یافتند که روش 

 را بر روی دانش نگریمثبتثر بخشی روش ( نیز ا2338( و بانینك )5087همچنین اسدالهی )

باعث  رینگمثبتبه این نتیجه دست یافتند که  هاآنآموزان و دانشجویان بررسی نموده و 

وق با این نتایج تحقیق ف بنابر افزایش امیدواری، شاد کامی و کاهش افسردگی شده است.

(، آلبرتو 2353ران )لی و همكاهاپژوهشنتایج  ینهمچن نتایج تحقیق حاضر همخوان است.

( 2333وهمكاران ) هو (،2338(، ونگ و لیم )2337(، وندرولدن و همكاران )2353و جوینر )

، عزت نفس، خودکارآمدی، نگریمثبت( نشان داد که بین امیدواری، 5082و موحد )

سالمت روان، خوش بینی و شادکامی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و افزایش 

سالمت روان و مراقبت از خود را افزایش دهد، بنابراین نتایج  تواندیمنگریمثبتامیدواری و 

گفت  توانیمفوق  هاییافتهتبیین  در فوق با نتایج تحقیق حاضرهماهنگ است. هاپژوهش

به جای تأکید بر عواطف منفی، عواطف مثبت را بررسی کند و به جای  نگریمثبتکه 

یابی به آن برای دست ؛ وان به توانمندی انسان توجه کندانگشت گذاشتن بر نقاط ضعف انس

مثبت اندیشی به آن معنا نیست ( 2331باید برنامه ریزی و تالش کرد. به باور سلیگمن )

که به مشكالت توجه نكنید یا بی دلیل و به صورت کاذب خوش بین باشید. ایده 

لج های فحلقهر آل آن است که مشكالت را یاد داشت کنید وس س به جای آنكه د

مثبت اندیشی  ینرابناب؛ کننده احساسات ناخوشایند، به دام بیفتید، دست به کار حل مشكالت شوید

ت های انسان مثل شاد زیستن، لذهای بشری بر تواناییهاو ضعفبه ناتوانیبه جای توجه مفرط 

ی در شادکام ، لذا باعث افزایش نشاط وشودمیبردن، قدرت حل مسئله و خوش بینی متمرکز 

 خواهد شد. (مادران )دارای فرزند نابینا

 روییتساااخبر افزایش  نگریمثبتدر ارتبااط باا فرضااایاه دوم مبنی بر اینكه آموزش    

 موجب نگریمثبتآموزش  نشاااان دادکه: یجنتا ماادران )دارای فرزناد ناابیناا( موثراسااات.    
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 توانیمدر مادران )دارای فرزند نابینا( شده است. براساس نتایج حاصله  روییسختافزایش 

 هاآنیرویسختگفت که مادرانی که در جلساات آموزشای مثبت اندیشای شرکت کردند،    

 هاوهشپژیكی از مباحث مهم در روانشاناسای مثبت گرا است،    روییساخت  افزایش یافت.

و طول عمر  ییروسختو بیماری بلكه بین  روییساخت جدیدتر نشاانگرپیوندی نه تنها بین  

( مطالعه ای بر 2331سلیگمن )لذا و حتی بهترین پیش بینی کننده ساالمت روان است.  اسات 

 ینترمهمافراد در دانشجویان کالج انجام داد و نتایج نشان داد  ینشاادتر درصاد از   53روی 

اء ی قوی، غنی و ارض، خوش بینی و برخورداری از یك زندگروییسختویژگی این افراد 

نتایج ینمچنه نتیجه این پژوهش با یافته محقق همسااو اساات. ینبنابرا ...کننده اجتماعی اساات

( نشان 2333(، ترنزو پینتو )2338(، تراسی )2337(، تایلر و براون )5088مطالعات کاظمیان )

، نگریتمثبمثبات و خوش بینی باعث افزایش خوش بینی،   یهاا جنباه داد کاه پرداختن باه   

 یهاپژوهشدر برابر مشااكالت شااده اساات همچنین نتایج    هاآنسااالمت روان و مقاومت 

 اندداده( نشاااان 2331(، ماتیس )2337(، بروکس )2338(، زاکین و همكاران )5082زارع )

که  شاااودیمبه عنوان متغیر یا ویژگی شاااخصااایتی میانجی در نظر گرفته  روییساااختکه 

و سااالمت روان شااود،  نشاااط اهش دهد و باعث افزایش سااازگاری،تنش فرد را ک تواندیم

فوق  هایافتهیدر تبیین  .استحاضار همساو    هاپژوهشفوق با نتایج  هاپژوهشبنابراین نتایج 

یكی ازمباحث مهم در روانشناسی مثبت گرا که بسیارمورد گفت که همان گونه که  توانیم

در مورد افرادی به کار  روییسختاصاطالح  و اسات  روییساخت  توجه قرار گرفته اسات، 

که در برابر فشاار روانی مقاوم تر هساتند و نسابت به بیشاتر افراد کمتر مساتعد       شاود یمبرده 

کنترل  بر زندگی خود معموالاافرادی که دارای این ویژگی هسااتند این  بنابر بیماری هسااتند.

در قبال  و ق خاطر بیشتری دارندتعل دهندیم، نسبت به آنچه انجام کنندیمبیشاتری احسااس   

جدید تر نشاااانگرپیوندی نه تنها بین  هاا پژوهشعقاایاد و تغییرات جادیاد پاذیرا هساااتناد.       

یژگی نه داشتن این و نیبنابرا؛ استو طول عمر  روییسختو بیماری بلكه بین  روییسخت

کوباسااا، ) شااودیمبلكه باعث افزایش طول عمر نیز  کندیمهاایمن تنها ما را در قبال بیماری

 هاآندر  روییساااختمیزان  شاااودیمباعث  نگریمثبت، آموزش گروهی نیبنابرا؛ (5388

 یدادهایروتوانندیمو  کنندیمافزایش یابد و بتوانند بر زندگی خود کنترل بیشتری احساس 
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در  و همین امر باعث افزایش نشااااط کنندیمتنش زا را مثبات تر و قاابال کنترل تر ارزیابی    

 (.2331مدی، ) شودیهامآن

 اعضااای خانواده ومعلولیت یكی از فرزندان، بر تمامیاشاااره شااد  قبالاهمان طور که 

کارکردهای مختلف آن و بر یكایك اعضاااای خانواده به ویژه والدین و علی الخصاااو   

؛ شااودیمدر خانواده  مینه بارور برای بروز نشااانگان تنیدگیو زگذاردمیمنفی مادران تأثیر 

 هانآافرادی که میزان ساخت رویی و تاب آوری آنان در برابر مشكالت باال باشد   بنابراین،

ه کنند و علی رغم مسائل و مشكالتی کمعموالا بر زندگی خود کنترل بیشاتری احسااس می  

با  هاآن توانناد همواره باه رشاااد خود اداماه دهند؛   می ،اناد شااادهدر زنادگی باا آن مواجاه    

انند دشوند و آن را فرصتی برای دستاوردهای مهم میضطراب رو به رو میهای پر اموقعیت

تا  دبه این مادران کمك کر توانیملذا با بكارگیری مثبت اندیشی (. 5083)جمهری،

ن، های انسااان مثل شاد زیستهای بشاری بر توانایی هاو ضاعف به جای توجه مفرط به ناتوانی

 لذت بردن، قدرت حل مسئله و خوش بینی متمرکز شوند.

یا  آرهبر گروه در پژوهش حاضر، نظیر اینكه  هایتمحدودبه زعم وجود برخی 

ساااعت در هفته آموزش یا درمان داشااته باشاادولی خارج از این زمان افراد نمونه  2

 یهارساااانهدیگری مثل خانواده، مدرساااه، دوساااتان،   یهاا آموزشممكن تحات  

گرفته باشااد. همچنین با توجه به اینكه پژوهش حاضاار در مدرسااه    قرار .گروهی و

لذا تعمیم نتایج به مدارس  ناابیناایان محبی )منطقه غرب تهران( انجام شاااده اسااات   

دیگر نابینا )مدرسه نرجس در شمال تهران و مدرسه دکتر خزائلی درجنوب تهران( 

پیشنهاد  ذال (....فرهنگی و قومی و یهاتفاوتبه دلیل ) ردیگباید با احتیاط صاورت  

مادران دارای ) ژهیوبا نیازهای دیگر  یهاگروهرا در  نگریمثبتآموزش  شاااودیم

فرزند ناشانوا و کم توان ذهنی( عالوه بر ساطح تهران در کل کشااور استفاده نمود.   

اثر بخشااای این آموزش اساااتفاده از این آموزش بر روی   دییتأهمچنین باا توجه به  

 .شودیمپدران نیز توصیه 
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 منابع

مادران کودکان (. مقایساااه میزان عزت نفس مادران کودکان نابینا و 5077احمدی، زینب. )

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد اهواز. یانپا عادی شهر اهواز.

 سیآلفیعاط-های شناختی، با تكیه بر درمان عقالنیدرمانبررسی تأثیر (. 5087) حسین.اسادالهی،  

های و خوش بینی سااالیگمن، بر کااهش ناامیدی و افساااردگی دانش آموزان دبیرساااتان  
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگا ه شهید چمران اهواز. انیپا .دخترانه شهر تهران

با  آوریتابرابطه ساار سااختی روانشااناختی و خود  (. 5087) اصااغر. یعل اصااغر نژاد فرید،

. مجله ساااالمات روان در نوجواناان و بزرگسااااالن بااز مانده زلزله شاااهرساااتان بم     

 .62-73، 5 شماره روان زشكی و روانشناسی ایران، سال چهاردهم،

گروهی فوق برنامه بر ساااازگاری روانی  هاییتنقشااافعال (.5087علی ) محمد اوتااری نیا، 

ا نیازهای بتعلیم وتربیت  یهنشر استان گیالن، با نیازهای ویژهاجتماعی دانش آموزان 

 .0-87،54سال چهارم، شماره  ویژه

بخشااای آموزش رویكرد راه حل محور به شااایوه گروهی بر  اثر (.5083) اهرمیان، افشاااین.

های مراجع کننده به مراکز مشاوره خانواده شهر شادمانی و سازگاری زناشویی زوج
 .15-06،18 شماره ،4 سال مشاوره، یهاپژوهشهاو ، تازهبوشهر

 . خانواده و کودکان با نیازهای ویژه. تهران: انتشارات آوای نور.(5035به پژوه، احمد. )

کار کنان شرکت فوالد  روییسختبررسی میزان شاد کامی و(. 5086) .نیحسا  پا ال هنگ،
 .668 -663، 55 شماره ،2. خانواده پژوهی، سال هاآنمبارکه و همسران 

، منبع کنترل و Cبررسااای مقایساااه رابطه بین تیت شاااخصااایتی (. 5081) جعفری، عیسااای.
د، نامه کارشااناساای ارش یانپا .در بیماران مبتال به سارطان با افراد عادی  روییساخت 

 دانشگاه عالمه طباطبایی.

و گرایش به افسااردگی و اضااطراب در  روییسااخترابطه بین  یبررساا (.5083) .فرهاد جمهری،
عالمه  دانشاااگاه ، پایان نامه دکتری،هاای تهران بین زناان و مردان دانشاااجوی دانشاااگااه   

 طباطبایی.
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آموزان با نیازهای های اجتماعی مورد نیاز دانشبررسی مهارت(. 5083) خانزاده، عباساعلی. 
، 536، شااماره 1سااال ، با نیازهای ویژه. نشااریه تعلیم و تربیت ویژه در محیط شااغلی

48-44. 

درمانگری و توانبخشاای زندانیان و بررساای اثربخشاای آن در  روان (.5086) .خدایاری فرد، محمد

 .20-41،   5086سال دوازدهم،  ،روانشناسی و علوم تربیتی مجله .زندان رجایی شهر

با شادکامی در دانش آموزان )دختر و  روییسختبررسی رابطه (. 5083) خسرویانی، مریم.
. پایان نامه کارشااناساای ارشااد، 5083پساار( سااال اول متوسااطه شااهرتهران در سااال  

 .اسالمی هاپژوهشدانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و 

مقایسااه رابطه حمایت اجتماعی و سااخت رویی با فرسااودگی شااغلی (. 5082زارع، مهدی. )

امه ن. پایانشااارکت واحد و رانندگان شااارکت تاکسااای رانی یهااتوبوسرانندگان 

 کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی.

ا نیازهای بموانع اشتغال افراد با آسیب بینایی، نشریه تعلیم و تربیت (. 5083) شاجاعی، ستاره. 
 .15-11، 536، شماره 8سال  ای(،)ویژه نامه آموزش شغلی و توان بخشی حرفه ویژه

ید برافزایش ام نگریمثبتاثر بخشی آموزش  یبررس (.5083نقی. ) یعل ، ندا، فقیهی،عبادی

 ،به زندگی زنان بدون همسار شاهر اهواز با تاکید بر قرآن فصالنامه روانشناسی ودین   

 .65-74، 2 شماره سوم، سال

پرسااشاانامه، بررساای مقدماتی پایایی و روایی (. 5078) علی پور، احمد، نور باال، احمد علی.
ال ، فصلنامه اندیشه و رفتار، سهای تهرانآکسفورد در دانشجویان دانشگاهشاادگامی 

 .67-78. 5پنجم، شماره 

، های کرونریارتباط ساااخت رویی با الگوی رفتاری مساااتعد بیماری(. 5070) قربانی، نیما.

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.پایان

بررسای رابطه نگرش مذهبی با شااد کامی و ساالمت روانی دانشجویان    (. 5088) کاظمیان، کاظم.
 .2، شماره 2 سال . روانشناسی و دین،دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهبهان

 :تهران (.5088) فرهاد ماهر. ترجمه ،با نیازهای ویژهام، شناخت کودکان  یمزج کافمن،

 رشد. انتشارات
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ه و فرید براتی ساااد ترجمه .و مثبات گرایی کاربردی  مثبات انادیشااای  کویلیاام، ساااوزان،  

 . تهران: انتشارات جوانه رشد.(5086) همكاران.

با  روییساااختخود کار آمدی و  یباورهابررسااای رابطه بین (. 5080) مجیادیان، فرهاد. 
. پایان نامه کار شااناساای ارشااد، اسااترس شااغلی مدیران مقطع متوسااطه شااهر ساانندج

 دانشگاه عالمه طباطبایی.

نوروتیك مادران کودکان عادی  یهاواکنش(. بررسای و مقایسه  5076) .یمهد ملك پور،

پایان نامه کارشاناسای ارشاد دانشگاه     شاهر اهواز.  با نیازهای ویژهبا مادران کودکان 

 .شهید چمران اهواز

های مذهبی، خوش بینی، ساااالمت بررسااای رابطۀ علی بین نگرش .(5082) .موحاد، احمد 

، پایان نامه روانی و ساااالمت جسااامانی دانشاااجویان دانشاااگاه شاااهید چمران اهواز

 .کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

سااالمت روانی والدین کودکان کم توان ذهنی  یسااهمقا (.5083) .مهناز مهرابی زاده هنرمند،

ا ببا سالمت روانی والدین کودکان عادی. فصلنامه کودکان  سااله  52-7تربیت پذیر 

 .50-2،51، سال اول، شماره نیازهای ویژه

اجتماعی در  –بررسااای رابطاه ساااازگااری باا هوش هیجاانی      (. 5083) .فرزاناه  میكاائیلی، 

های هاو پژوهش. تازهروییساااخت نقش ه:دانشاااجویان ساااال اول دانشاااگاه ارومی 

 .532-502، 01، شماره 4 سال مشاوره،

رابطه کمال گرایی وسااار ساااختی روانشاااناختی با ساااالمت روانی و  (. 5083) .ینام وردی،

نامه  یانپا ،عملكرد تحصایلی دانش آموزان دختر مراکز پیش دانشاگاهی شهر اهواز  
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